Notulen ledenvergadering HSV de Voorn 17 april 2018
Locatie: Trebol Zuidoostersingel no 1 Harlingen, aanvang 20.00 uur
Aanwezig: Bestuur: Sytze van der Meer, Adrie de Boer, Bennie Brouwer en aspirant bestuurslid: Adriaan de
Boer
Kascommissie: Jan Ploeg, H. Bouma
1 Opening
Voorzitter heet een ieder welkom en opent om 20.00 uur de vergadering.
2 Notulen vorige vergadering
Notulen vorige vergadering worden doorgenomen en goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken en mededelingen
Verzoek van Federatie om zoveel mogelijk vis lood te vervangen voor andere verzwaring van vistuig men wil
volledig verbod op lood korrels.
4 Jaarverslag Secretaris
Jaarverslag secretaris staat op de site van de vereniging, maar wordt toch voorgelezen.
5 Jaarverslag penningmeester
Jaarverslag penningmeester. Sytze doet uitgebreid verslag van financiële situatie van de vereniging. Uitkomst is
dat de vereniging financieel kerngezond is. Het aantal leden is weer iets teruggelopen maar niet verontrustend.
6 Verslag kascontrole commissie
Kascommissie was zeer tevreden over de gang van zaken en opzet van de boekhouding en sprak zijn
waardering uit over de verrichtte werkzaamheden. De penningmeester werd derhalve decharge verleend.
7 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
De nieuwe kascommissie de heren Ploeg en Bouma zullen nu in omgekeerde volgorde nogmaals de kas
controleren.
8 Vaststellen agenda
De agenda word ongewijzigd vastgesteld.
9 Pauze
10 Bestuursverkiezing
Adriaan is nu met algemene stemmen. als volwaardig bestuurslid gekozen en blijft ook in de wedstrijd
commissie.
11 Wedstrijdprogramma 2019
Door Adriaan wordt het wedstrijd programma van 2019 besproken en toegelicht.
12 Wat verder ter tafel komt
De Gemeente zal dit jaar met de aanleg van de trailerhelling beginnen, aan het eind van dit jaar de opening
Voor de volgende vergadering zullen wij leden benaderen voor het oprichten van jeugdgroep te beheren door
ouders met vissende kinderen.
13 Rondvraag
Geen
14 Sluiting van de vergadering
Daar niemand iets heeft voor de rondvraag bedankt Bennie de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Bennie de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

